
EGYETEM 
MELLETT 
A MÉDIÁBA!

Alapozd meg a 
karriered már most!  

Próbáld ki magad több területen is,  
fizetett gyakornoki programunk keretében!

Szerezz gyakorlati tapasztalatot az egyetem vagy fősuli mellett  
– heti 16-24 órában! Próbáld ki magad élesben egy pezsgő szakmai portál  

szerkesztőségében, láss bele egy népszerű oldal marketing- és fejlesztési 
munkáiba, legyél guru az irodai teendőkben  – egyetlen helyen.  

Ha megtalálod a hozzád legjobban passzoló területet, hosszú távú  
karrier-lehetőségekkel is várunk. 

Kik vagyunk?
• az Agroinform.hu havonta több mint 500.000 egyedi látogatóval a leglátogatot-

tabb mezőgazdasági portál Magyarországon* 

• egyszerre szolgáltatunk naprakész videós, szöveges, képes szerkesztőségi és 
social tartalmat, nyújtunk felületet a tematikus piactér ajánlatoknak, valamint 
aktív, szakmai fórumközösségnek

• Budapest központú, családias hangulatú, barátságos légkörű, hazai vállalkozás 
vagyunk – nemzetközi kapcsolatokkal

Kiket keresünk?
Lehetsz levelező, esti vagy nappali hallgató, lehetsz elsőéves vagy végzős, 
lehetsz főiskolás vagy egyetemista - a lényeg, hogy legyen kedved új dolgokat 
megtanulni és kipróbálni, érdekeljen legalább egy a kipróbálható területek közül, 
és legyen stabilan 16-24 órád ránk egy héten.

Milyen feladatokra számíthatsz?

Szerkesztőségi munkák:

• sajtótájékoztatón való részvétel
• programok rovat frissítése
• egyszerűbb, „színes” cikkek, posztok megírása
• közösségi média kezelése: Facebook-posztok írása,  

moderálás, nyereményjátékok koordinálása 

Minden, ami marketing:

• CRM modul frissítés, adatbázis fejlesztése
• HELP modul frissítés
• rendezvényeken hosztesz feladatok
• rendezvény projekt menedzsment
• webes statisztikák elemzése, kimutatások készítése, teljesülések  

vizsgálata (Google Analytics, SEO)
• az Agroinform platform hirdetési felületeinek értékesítési  

támogatása, kezelése, marketing feladatok ellátása
 

Fejlesztjük a fejlesztési tudásodat is:

• fejlesztések tesztelése
• weboldalak, új modulok tervezése, fejlesztésének támogatása,  

specifikációk összeállítása
• HTML és PHP programozásban jártas gyakornokok részt vehetnek 

honlapunk fejlesztésében is 

Irodai feladatok:

• számlázáshoz kapcsolódó adminisztráció támogatása
• hétköznapi irodai feladatok

Magyarország mezőgazdasági portálja

JELENTKEZZ! 
karrier@agroinform.hu

   Jól hangzik?  
   Nézz be hozzánk, 
   és tudj meg többet!

Írj ránk a karrier@agroinform.hu címen, hogy tudjunk időpontot egyeztetni - kérjük, add 
meg, hogy hol tanulsz, milyen mobilszámon tudunk elérni, és hogy mi érdekel legjobban 
abból, amit mi kínálni tudunk (néhány mondatban).  Ha van bármi olyan dolog, ami érde-
kes lehet számunkra veled kapcsolatban (például egy releváns hobbi vagy képesség, ami 
jól jöhet a munkához), azt is szeretettel várjuk az e-mailben. 

* DKT.hu hivatalos online auditálás alapján, időszak: 2019. január - augusztus


